
                                                              Завтерджено 

                                                                                  Наказ управління освіти   Шевченківської 

                                                                                         районної в місті Києві державної адміністрації   

                                                                   від 20.12.2017 року №550              

 

 

  Заходи щодо підготовки та проведення в Шевченківському  районі державної 

 підсумкової атестації та зовнішнього незалежного  оцінювання навчальних 

                                      досягнень осіб, які виявили бажання вступати до  

                                      вищих навчальних закладів України у 2018 році 

 

 

№ Захід Термін виконання Відповідальні 

 

1 Оновлення інформації в довідниках структурних підрозділів з 
питань освіти і науки навчальних закладів Шевченківського 
району, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній 
системі Українського центру оцінювання якості освіти  

до 28.12.2017  Директори ЗЗСО 

2 Формування мережі пунктів реєстрації до 22.01.2018 Корнійчук О.О., 

директори ЗЗСО 

3 Визначення та підготовка відповідальних за формування 

комплектів реєстраційних документів випускників старшої 

школи в закладах загальної середньої освіти  

до 22.01.2018 Корнійчук О.О., 

директори ЗЗСО 

4 Подання реєстраційних документів особами для участі в 
зовнішньому незалежному оцінюванні  

06.02-19.03.2018  Директори ЗЗСО 

5 Формування та відправлення до КРЦОЯО комплектів 

реєстраційних документів випускників старшої школи 

закладів загально середньої освіти  

06.02-19.03.2018 Директори ЗЗСО 

6 Унесення за вимогою учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання змін до реєстраційних даних (перереєстрація) 

06.02-02.04.2018 Директори ЗЗСО 

7 Перевірка готовності до роботи пунктів пробного ЗНО до 24.03.2018 РУО, РНМЦ, 

директори  ЗЗСО 



8 Проведення пробного ЗНО 24.03.2018  

31.03.2018 

РУО, РНМЦ, 

директори  ЗЗСО 

9 Формування мережі пунктів проведення ЗНО - 2018  до 06.04.2018 Корнійчук О.О., 

Директори ЗЗСО 

10 Реєстрація та навчання осіб, які залучаються до роботи в 

пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання  

до 16.05.2018  КРЦОЯО,  

Корнійчук О.О. 

11 Проведення зовнішнього незалежного оцінювання: 

Математика; 

Українська мова; 

Німецька мова; 

Англійська мова; 

Біологія; 

Історія України; 

Географія; 

Фізика; 

Хімія  

 

22.05.2018 

24.05.2018 

29.09.2018 

01.06.2018 

04.06.2018 

06.06.2018 

08.06.2018 

11.06.2018 

13.06.2018 

Корнійчук О.О, 

директори ЗЗСО 

(за окремими 

списками) 

12 Підготовка листів територіальним 

органам Міністерства внутрішніх справ України з питань 

охорони правопорядку в місцях проведення ЗНО 

 Маковська  В.М. 

13 Визначення з місцевими органами охорони здоров’я складу 
медичних працівників для чергування в пунктах ЗНО 

Лютий – березень 

2018 

Шуліка А.О. 

14 Участь у проведенні апробації завдань сертифікаційних робіт  
(за планом КРЦОЯО) та пробному тестуванні з української мови 

За окремим графіком РУО, РНМЦ, 

директори ЗЗСО 

15 Інформування щодо порядку здійснення громадського 
спостереження за проведенням ЗНО та реєстрація 
громадських спостерігачів 

Березень – травень 

2018 

КРЦОЯО, РУО, 

РНМЦ, директори 

ЗЗСО 

16 Доставка матеріалів до пунктів пробного ЗНО (протягом 

тижня напередодні ЗНО) 

За планом КРЦОЯО КРЦОЯО, 

Директори ЗЗСО 

 
 

 


